
 مسألة في سند بعض األحاديث
 

عكرمة البربري عن ابن عباس رضي هللا عنهما,  عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده,  :السؤال
َبْهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده, َشْهر بن َحْوَشْب، ما مدى صحة حديثهم؟ وما هي مرتبتهم 

  جرًحا وتعدياًل؟
اتُّهم برأي الخوارج, ودافع  هذاهؤال الذين ذكرهم السائل عكرمة البربري عن ابن عباس,  :الجواب

عنه أهل العلم كالحافظ الذهبي, والحافظ ابن حجر ونفوا عنه هذه التهمة, وَخّرَج له اإلمام 
 البخاري رحمه هللا؛ ولذا قال الحافظ العراقي: 

 ةْ مَ َتْرج َغْيرِ في َ اْبِن َمْرُزْوٍق مع  ة        ِعْكِرمَ  احِتَجاجا   لُبَخاِري ِ ول
المقصود أن البخاري احتج به، فهو قد جاز القنطرة, وأما عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

ود الضمير في جده, هل هو يعود إلى في عجده, فالعلماء يختلفون فيه اختالًفا كبيًرا للسبب 
و عبد هللا بن عمرو بن العاص, أقرب مذكور، فيكون المراد جد األب جد شعيب, وجد شعيب ه

هو محمد, فإذا كان الضمير يعود في جده على َعْمرو لتتحد  جدهأو يعود إلى َعْمرو فيكون 
يكون من قبيل المرسل, والمرسل  ةالضمائر, فمحمد تابعي وليس بصحابي, فما ُروي بهذه السلسل

ذا قلنا: إّن الضمير في جده يعود إلى أقرب  مذكور وهو األب شعيب، من قبيل الضعيف, وا 
يكون جده عبد هللا بن عمرو, ويكون الحديث حينئذ متصاًل, وهذا هو المرجح؛ ألنه جاء بيان 
ذلك في بعض الطرق وفي بعض األحاديث عند النسائي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

قيل من عن جده عبد هللا بن عمرو بن العاص, وعلى هذا األساس يكون السند متصاًل إال ما 
سمع منه وتربى في حجره فقد أنه لكن المرجح  ،روعدم سماع شعيب من جده عبدهللا بن عم

ن لم تصل إلى درجة أما قيل في هذه السلسلة  ةسمع منه, وعلى هذا يكون خالص نها وا 
الصحيح فإنها ال تنزل عن درجة الحسن, وأما َبْهز بن حكيم عن أبيه عن جده فأبوه حكيم, وجده 

, وال خالف في رجوع الضمير في أبيه أنه حكيم األب، والجد معاوية بن َحْيدة ةبن َحْيدمعاوية 
تلف العلماء في االحتجاج بهذه السلسلة نظًرا للكالم في يخْ وهو صحابي, فالسند متصل لكن 

نه، وبعضهم يجعلها كالسلسله السابقة من قبيل الحسن, ويختلفون في الراجح يّ بهز؛ ألن بعضهم ل
سلسلتين أيهما أرجح, عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, ُسئل البخاري عن حديث خرجه من ال

الترمذي فسأله عنه فقال: صحيح, أو قال: أصح حديث في هذا الباب حديث روي بهذا اإلسناد, 
-عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده, فهل تخريجه للحديث  اواإلمام البخاري خّرج حديًثا تعليقً 

ن كان معلقً  أفضل من حكمه على حديث خارج الصحيح أو العكس؛ ولذا يختلفون في أيهما  -اوا 
 المرجح, لكن األكثر على ترجيح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 



من  م, واألكثر على تضعيفه, ومنهأيضاً  كثير  فيه كالم أهل العلم وأما شهر بن حوشب ف
 لالنجبار. وّثقه, المقصود أنه ضعيف، وَضْعُفه ليس بشديد قابل

 
 .11/2/1342والعشرون،  وى نور على الدرب، الحلقة السادسةبرنامج فتا 

 


